
   

 1 

          
 " بسمميحرلا نمحرلا هللا  "                                                    

 (4رلم )الجلسة -إجتماع مجلس كلٌة الفنون الجمٌلهمحضر 
 م 66/4/8162المنعمد بتارٌخ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                          

( 4تم عقد إجتماع مجلس كلٌة الفنون الجمٌله بجلستة رقم )م 61/4/1068الموافق  اإلثنٌنإنه فى ٌوم        
 سة : تحت رئا الثانٌة عشر ظهراً كانت الساعة  حٌث

ووكٌل الكلٌة للدراسات عمٌد الكلٌه لائم بأعمال         دمحم إبراهٌم هاشـــــــــــــــــــــــــم   / د 1أالسٌد  -6

  وبحضور كل من الساده أعضاء المجلس وهم:العلٌا والبحــوث  
صالح عبد ربه د / 1أ السٌد -8

 علـــــــــــــــــــــــــــــــى
ٌا أحمد د/ زكر1السٌد أ-3

 حافــــــــــــــــــــــــــــــــــظ

د / أحمد رجب 1السٌد أ -4
 رـــــــــــــــــــــــــــــــصمـــــ

د / طارق كمال الدٌن 1السٌد أ -5
 عادلــــــــــــــــــــــى

د / رأفت السٌد 1السٌد أ-6
 منصــــــــــــــــــــــــــــــــور 

صالح د / فاطمه 1السٌده أ -7
 مدكـــــــــــــــــــــــــــور

د / أحمد سلٌم أحمد 1السٌد  أ-2
 سالــــــــــــــــــــــم

عٌل أحمد د / إسما1م1السٌد أ -9
 ـرعامـــــــــــــــــــ

دمحم على د / متولى 1السٌد أ -61
 بعصـــــــــــــــــــ

/  عاٌده أحمد عبدالعزٌز السٌده أ. د  -66
 عنافــــــــ

صطفى محمود  دمحم د /  م1السٌد أ-68
 ىالعزبـــــــ

/ ضٌاء عوض أحمد  1السٌد د -63
                                                                                            اـــــــــأبوالعطــــــ

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم 
 ـــــــــــــــــالبوالطـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة 
 البٌئــــــــــــــــــــــــــــه

أستاذ ورئٌس لسم 
 الجرافٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

أستاذ ورئٌس لسم 
 ــــــــــورالدٌكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ ورئٌس لسم 
 النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

أستاذ ورئٌس لسم ترمٌم وصٌانة 
 اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

أستاذ ورئٌس لســم 
 ــــــــــرالتصوٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ مساعد والمشرف على لسم 
 العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

أستاذ بمسم 
 الجرافٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

أستاذ  بمسم 
 ـــــــــــــــــرالتصوٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستاذ بمسم  
 النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

مدرس بمسم 
 ـتـــــالنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د / طارق محمود 1م1السٌد أ -64
 هــــــــــــــنبٌــــــــ

 إسماعٌل د / دمحم1السٌد أ -65
 ــنـجاهٌــــــــــــــــ

ٌد د / مجدى س1السٌد أ -66
 ـانـــسلٌمــــــــــــــــــــــ

 و تغٌب عن الحضور كل من : 
د / عبدالرحمن عبدالحمٌد 1م1السٌد أ-

 الجنــدى
د / طارق أحمد عبدالحمٌد 1السٌد أ-

 ــازلـــنــــــــــ
/ وفاء عمر عبدالحلٌم د 1السٌده أ-

المدٌر التنفٌذى لوحدة توكٌد الجودة 
 بالكلٌــــــــــــــــــــــــــــــــــه

أستاذ متفرغ بمسم الجرافٌن )من ذوى الخبرة بالمواد 
 التى تدرس (

فٌن )من ذوى الخبرة بالمواد أستاذ متفرغ بمسم الجرا
 التى تدرس (

 
 

أستاذ مساعد ولائم بأعمال رئٌس لسم الرسوم 
 المتحركــــــــــــــه

أستاذ بمسم ترمٌم وصٌانة 
 اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 

أستاذ متفرغ بمسم 
 ـــــــــــــــــــورالدٌكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مـــــمسلــــــــــ
د / هاله أحمد 1م1السٌده أ-

 ـمـعبدالمنعـــــــــــــــــ

أستاذ مساعد بمسم 
 التصوٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

 0ص التصدٌق على محضر الجلسة السابقة  بخصو:     وعالموضـــ -6
   1تم التصدٌك على محضر الجلسة السابمه     رار :المـــــ  

 عاملٌنالشئون 

 ــــــوعالموضــ -8
: 

( المنعقد بتارٌخ 106بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم )
أ.د/ وجٌة عبدة عبد الغنً األستاذ المتفرغ بمسم طلب  على       1/4/1068

بشأن منح  سٌادته إجازة بدون مرتب  حتً نهاٌة العام الدراسً الحالً   النحت
 وفقا للوائح والقوانٌن.  1062/1068

 عدم الموافمه إلستنفاذ األجازات المصرح بها لسٌادته. ر :راالمـــــــ 

 الموضــــــــوع -3
: 

/ محمود عبد الرؤوف  د مولف السٌد شئون العاملٌن بشأن   ةذكرم بخصوص
وعضوالبعثة الخارجٌة للحصول على -بمسم الدٌكورالمساعد المدرس  -

من تارٌخ  م ولمدة أربع سنوات إعتباراً 1001/1002من خطة عام الدكتوراه 
حٌث أن تارٌخ آخر مد للبعثة الخارجٌة الممنوحة ، م 1002ٌناٌر  60السفر 

وقد عاد سٌادته  – م فى إطار العام التاسع واألخٌر00/66/1062لسٌادته هو 
م ، وبناءاً على ورود ما ٌفٌد بإنقطاعه 1/1/1068إلستالم العمل بالكلٌة بتارٌخ 

م فقد تم إرسال ثالثة إنذارات على 12/1/1068قسم منذ تارٌخ العن العمل ب
 -عنوانه بالداخل والخارج ، وتم وقف صرف مرتبه لحٌن عودته إلستالم العمل 

( من لانون العاملٌن المدنٌٌن 92) واألمر معروض بشأن تطبٌك نص المادة 
( المنعمد 2بعرض األمر على مجلس لسم الدٌكور بجلسته رلم )ف -بالدولة 
 افك المجلس على تطبٌك اللوائح والموانٌن.وم  8/4/8162بتارٌخ 

 الموافمة على تطبٌك اللوائح والموانٌن. رار :ـالمــــــ 

 الموضــــــــوع -4
: 

 

رفع عموبتى اللوم  طلب الموافقه على د / المشرف على قسم العماره  بشأن0م0بخصوص  خطاب السٌد أ
المدرس بالمسم فى  –ٌد د/ أحمد على أحمد جابر الساللوم والتنبٌه المولعٌن على والتنبٌه المولعه على 

حٌث أن  - وذلك إلنقضاء المدة القانونٌة لرفع العقوبةم وذلن إلنمضاء المده المانونٌة 8165/8166عام 
  .المسم لٌس لدٌه مانع

 أوصى المجلس بالموافمة. رار :المـــــــ 

 اإلنتدابات  

 الموضــــــــوع -5
: 

( المنعقد بتارٌخ 8الجرافٌك بجلسته رقم ) بخصوص موافقة مجلس قسم
  -السٌد د/ عبد السالم سالم عبد السالم إنتداب  على         م  1/4/1068

كلٌة الفنون الجمٌلة  جامعة أسٌوط خالل الفصل ب  للتدرٌسالمدرس بالمسم 
" السبت ،   م لمدة ٌومٌن8167/8162عام الجامعى الدراسى الثانى لل
 سبوع.الخمٌس " من كل أ

 الموافمه بما ال ٌتعارض مع جدول سٌادته. المــــــرار : 

 الموضــــــــوع -6
: 

( المنعقد بتارٌخ 8بجلسته رقم ) دٌكوربخصوص موافقة مجلس قسم ال
  - سٌد دمحم عبد العظٌمالسٌد د/   إنتداب على              م  1/4/1068

ة أسٌوط خالل الفصل كلٌة الفنون الجمٌلة جامعب للتدرٌسالمدرس بالمسم 
 ٌنم لمدة ٌوم8167/8162الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 .الدراسى  هعلى أن ٌكون خارج جدول " السبت ، الخمٌس " من كل أسبوع 

 الموافمه بما ال ٌتعارض مع جدول سٌادته. المــــــرار : 

 الموضــــــــوع -7
: 

منعقد بتارٌخ ( ال8بجلسته رقم ) دٌكوربخصوص موافقة مجلس قسم ال
  - دمحم صابر عبد الحمٌدالسٌد د/ إنتداب  على               م  1/4/1068

كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة أسٌوط خالل الفصل ب للتدرٌسالمدرس بالمسم 
ٌوم " الخمٌس " من كل  لمدة م8167/8162الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 .على أال ٌتعارض مع جدول سٌادته أسبوع
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 الموافمه بما ال ٌتعارض مع جدول سٌادته. مــــــرار :ال 

 الموضــــــــوع -2
: 

( المنعقد بتارٌخ 04بجلسته رقم ) ترمٌمبخصوص موافقة مجلس قسم ال
مدٌر عام   - رجب عبد السالم د/  السٌد إنتداب  على             م 1/4/1068

نون وعماره مادة " ف تدرٌساآلثار اإلسالمٌة والمبطٌة بمصر الوسطى ل
 جامعة المنٌا  –كلٌة الفنون الجمٌلة  –إسالمٌة " للفرله الثانٌة  بمسم الترمٌم 

ساعات  4بوالع  م8167/8162خالل الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 
 1 نظرى

 .الموافمه على اإلنتداب المــــــرار : 

 الموضــــــــوع -9
: 

 

( المنعقد بتارٌخ 106م )بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رق
لتدرٌس  / ناثان دوس أمٌن السٌد على إنتداب               م 1/4/1068

نحت مٌدانً  -مادة نحت خامات مباشر للفرقة الثالثة والرابعة ل ساعات التمرٌن 
م حٌث أن المقررات السابق ذكرها ممتدة  1062/1068للفصل الدراسً الثانً 
 للفصل الدراسً الثانً .

 1 الموافمه على إنتداب سٌادته المــــــرار : 

 العاللات الثمافٌه                               

 الموضــــــــوع -61
: 

 

( المنعقد بتارٌخ 8بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافٌك بجلسته رقم )
" Sips " إلامة معرض الطباعة الدولى للطالب  على          م  1/4/1068

بالماهره   -التابع لمطاع الفنون التشكٌلٌة بوزارة الثمافة -لبمركز سعد زغلو
السٌد م.م/  علماً بأن م وحتى نهاٌة شهر إبرٌل ، 82/4/8162فى الفتره من 

 للمعرض  حبةعلى أن تقام ندوة مصا،   قومسٌر المعرض وه  –دمحم رمضان 
 وٌرشح كال من:

  عصبدمحم على  أ.د/ متولى السٌد  -
 ان ــــى أحمد شعبأ.م.د/ عل السٌد  -
 ه عبدالجمٌـلعطٌد/ دمحم  السٌد -

 الموافمه على أن تحدد كشوف األعمال والطالب المشاركٌن. المــــــرار : 

 الموضــــــــوع -66
: 

 

( المنعقد بتارٌخ 8بخصوص موافقة مجلس قسم الجرافٌك بجلسته رقم )
رئٌس الجامعة  السٌد أ.د/ نائبمن الخطاب الوارد  على            م1/4/1068

جبل الطٌر الدولى "ملتمى عقد  بشأن  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
"د/ فتحى آتٌلٌه، وإعطاء م8162/ 4/ 84 – 64فى الفتره من  "للفنون
           (. 1الدور الثانى ، وآتٌلٌه جرافٌك)  بالقسم فى أحمد"

 إحٌط المجلس علماً. المــــــرار : 

 عالموضــــــــو -68
: 

 

( المنعقد بتارٌخ 106بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم )
االهداء المقدم من اعضاء هٌئة التدرٌس قبول على               م 1/4/1068

( جهاز واي  6)          عدد عبارة عن و ومعاونٌهم بالقسم وه
ف (بشٌوري + ستائر لغرفة مكتب رئٌس المسم فٌما لٌمتهم خمسة أال8فاي+)
 جنٌة .

 الموافمة على لبول اإلهداء مع توجٌه الشكر لسٌادتهم. المــــــرار : 

 الموضــــــــوع -63
: 

 

( المنعقد بتارٌخ 106بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم )
لبول االهداء الممدم من لسم النحت بكلٌة م               على 1/4/1068

وهو عباره عن كتالوج خاص بالفنان الراحل جامعة حلوان  –الفنون التطبٌمٌة 
 1/ محمود شكرى  ، وكذلن مكتبه سوفت 

 المــــــرار : 
 

 الموافمه على لبول اإلهداء.
 الموضــــــــوع -64

: 

 

( المنعقد بتارٌخ 106)رقمبجلسته  وافقة مجلس قسم النحت بخصوص م
الً متحف اوي من الفنانة / أمل النحر المقدمهداء  قبول األم على 1/4/1068

وعنوانها " انٌن "  –سم 71×51لوحة مماس وهو عباره عن الفن الحدٌث 
   ، وٌترك لمجلس الكلٌة تحدٌد السعر التقدٌري. لوا خشب علً توالأ

 الموافمه على لبول اإلهداء مع توجٌه خطاب شكر لسٌادتها. رار :المــــــ 
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 شئون الطالب  
65- 

 
 الموضــــــــوع

: 

( المنعقد بتارٌخ 106ة مجلس قسم النحت بجلسته رقم )بخصوص موافق
مشروع التخرج للفرقة الرابعة نحت للعام الجامعً على م 1/4/1068

ٌترك للطالب أختٌار الموضوع بما ٌتناسب مع القٌم حٌث م  1062/1068
 عٌة والٌتجاوز أبعاد العمل عن :واالعراف الجام

 متر  8 عن هالٌتجاوز أبعاد    شعبة المٌدانً :   -
 متر 6.51عن  هالٌتجاوز أبعاد     : ـــارز شعبة الب -
بعد الحرق منهم  8تسلم عدد -لطع  3ٌتم تمدٌم     شعبة الخزف   :   -

  والثالث من 
 الصلصال. خامة                                       

 أحٌط المجلس علماً. رار :المــــــ 

 موضوعات وحدة ضمان الجوده  
 الموضــــــــوع -66

: 

د / المشرف على لسم الرسوم 1م1السٌد أالوارد من خطاب بخصوص ال
أستاذ  –إختٌار السٌد أ.د/ عبد العلٌم زكى  طلب الموافقه على بشأن المتحركه

ورئٌس لسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالى للسٌنما )سابماً(مراجعاً خارجٌاً ، 
س لسم الجرافٌن بكلٌة الفنون أستاذ ورئٌ -والسٌد أ.د/ أحمد رجب صمر

ً داخلٌاً(، وذلن لمراجعة الملفات الخاصة  –الجمٌلة  جامعة المنٌا )مراجعا
 1 ببرنامج الرسوم المتحركة لمرحلتى البكالورٌوس والدراسات العلٌا

 1 الموافمــــه رار :المــــــ 

 الموضــــــــوع -67
: 

المنعقد بتارٌخ  (4مجلس قسم التصوٌر بجلسته رقم )بخصوص موافقة 
تطوٌر إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم  إعتماد  على              م 60/4/1068

 0 ضمن إعداد معٌار التدرٌس والتعلم

 رار :المــــــ 
 

 1 الموافمـــه

 الموضــــــــوع -62
: 

( المنعقد بتارٌخ 106بخصوص موافقة مجلس قسم النحت بجلسته رقم )
م بكلٌة تراتٌجٌة التدرٌس والتعلسإتطوٌر لى ع              م 1/4/1068

 الفنون الجمٌلة.

 رار :المــــــ 
 

  الموافمـــه.

 الموضــــــــوع -69
: 

بشأن طلب  د / وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب1مذكرة السٌد أبخصوص 
نتائج إستبٌان رضا الطالب عن عملٌة التموٌم ، وما أوصت لعتماد اإلالموافقة و

 0  المٌاس والتموٌم به لجنة

 رار :المــــــ 
 

 1 الموافمـــه

 الموضــــــــوع -81
: 

 1بخصوص طلب الموافمه على إعتماد وتوثٌك آلٌات الطالب بنتائج التموٌم 

 1الموافمــــه  رار :المــــــ 
 

 الموضــــــــوع -86
: 

 1إعتماد اإلجراءات الخاصه بتظلمات الطالب من نتٌجة اإلمتحانات  بخصوص

 1الموافمــــه  رار :المــــــ 

 الموضــــــــوع -88
: 

 0 إعتماد وتوثٌك آلٌات حفظ األوراق اإلمتحانٌة بالكلٌهبخصوص 

 1الموافمــــه  رار :المــــــ 

 الموضــــــــوع -83
: 

بخصوص طلب الموافمه على إعتماد جودة الورلة اإلمتحانٌة من الناحٌة 
 الشكلٌة والموضوعٌة 
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 1الموافمــــه  رار :ـالمـــــ 

 الموضــــــــوع -84
: 

بخصوص طلب الموافمه على إعتماد وتوثٌك المواعد المنظمه لإلمتحانات 
 1وبنن األسئلة الممترح بكلٌة الفنون الجمٌله 

 1الموافمــــه  رار :المــــــ 

 الموضــــــــوع -85
: 

 بخصوص طلب إعتماد تخصٌص ) خمسة درجات ( من ضمن أعمال السنه
 1تشجٌعاً للتعلٌم الذاتى 

 1الموافمــــه  رار :المــــــ 

 الموضــــــــوع -86
: 

 1ممترح برنامج التدرٌب المٌدانى بكلٌة الفنون الجمٌله طلب إعتماد بخصوص 

 1الموافمــــه  رار :المــــــ 

 الموضــــــــوع -87
: 

لفنون التدرٌب المٌدانى بكلٌة ا الئحة وحدةممترح طلب إعتماد بخصوص 
 الجمٌله

 1الموافمــــه  رار :المــــــ 

 الموضــــــــوع -82
: 

بخصوص طلب الموافمه على إعتماد وتوثٌك آلٌة الممارسات العادلة والحٌادٌة 
 1وعدم التمٌٌز بٌن الطالب 

 1الموافمــــه  رار :المــــــ 

 الموضــــــــوع -89
: 

به لإلستفاده من نتائج رضا بخصوص طلب إعتماد آلٌة إتخاذ اإلجراءات المناس
 1الطالب 

 1الموافمــــه  رار :المــــــ 

 الموضــــــــوع -31
: 

 1بخصوص طلب إعتماد ممترح اآللٌات الالزمه لتمٌٌم طالب التدرٌب 

 1الموافمــــه  رار :المــــــ 

 الموضــــــــوع -36
: 

 1بخصوص طلب إعتماد آلٌات فاعلٌة لتوثٌك نتائج اإلمتحانات 

 1الموافمــــه  رار :المــــــ 

   
 
 

 اللجان المنبثمة عن مجلس الكلٌه
  

 الموضــــــــوع -38
: 

 0م 4/1068 /66 ( المنعقده بتارٌخ   2بجلستها رقم ) محضر لجنة المكتبات 

  1الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه   رار :المــــــ 

 وعـالموضـــــــ -33
: 

 62/4( المنعقده بتارٌخ  2والطالب بجلستها رقم ) محضرلجنةشئون التعلٌم
 م1068/
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 الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه. رار :المــــ 

 الموضــــــــوع -34
: 

 0م 61/4/1068 محضر لجنة العالقات الثقافٌة بجلستها المنعقده بتارٌخ   

 1الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه  رار :المـــــ 
الموضــــوع  -35

: 

( 2بخصوص محضر لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئه بجلستها رقم )
  0م61/4/1068 المنعقده بتارٌخ   

رار :المــــــ   الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه 

الموضــــوع  -36
: 

 بخصوص محضر لجنة الدراسات العلٌا والبحوث المنعقده   بتارٌخ   
 م62/4/1068

رار :المــــــ   الموافمه على الموضوعات الوارده باللجنه. 

 

الثانٌة والنصف المحضر على ما تقدم حٌث كانت الساعة هذا وقد أقفل      
   0على أن ٌعود لإلنعقاد فى الجلسة القادمة بإذن هللا        ظهراً 

                                                                                                                                          

                                           أمٌن المجلس                          
  عمٌد الكلٌه                   

                                                                                                                 
 ورئٌس المجلس   

 
 

دمحم  د /1) أ                    د / أحمد سلٌم أحمد سالم  (  1) أ 
                                                                             ( إبراهٌم هاشم 

  

                                                                                                                                                                                  
 

  


